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отворена родитељска 
кућа на савскоМ венЦу

у привременом дому смештене су прве породице 
оболелих малишана

Не треба заборавити да је лечење некада дуготрајно, а један 
родитељ  мора непрестано да буде уз малишана. Зато су многи 
приморани да после четири месеца боловања, колико могу 
највише да добију, дају отказ како би неговали дете, тако да је 
јасно колико је тешка и финансијска ситуација ових породица

немања перишић петовар
члан општинског већа
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у     адаптираном здању, у чолак антиној 
улици 16, на сењаку, половином 
децембра је отворена трећа 

родитељска кућа у београду, у којој током 
лечења на престоничким хематолошко-
онколошким клиникама, бораве деца 
оболела од рака, као и њихови родитељи, 
који долазе из унутрашњости.

Здање, у ком су за потребе боравка 
малишана преуређена два стана 
површине око 230 квадратних метара, 
заоставштина је преминулог Миодрага 
Станојевића Градској општини Савски 
венац, која је простор потом уступила националном 
удружењу родитеља деце оболеле од рака. адаптација 
је трајала око месец дана, а у њу је уложено око 1,27 
милиона динара прикупљених од бројних донатора. у 
објекту је уређено пет комфорних соба, три купатила, 
две кухиње и заједничка дневна соба, што омогућава 
истовремени боравака пет породица.

Ово привремено решење ће трајати док се не стекну 
финансијска средства и услови за реконструкцију 
Докторове куле и њено претварање у родитељску 
кућу. Пројекат за ову реконструкцију је урађен још пре 
две године, али новац од донација споро пристиже, 
помоћ надлежних државних структура је изостала, док 
је општина Савски венац  својим акцијама и трудом 
успела да обезбеди само део потребног новца. 

Како је Миодраг Станојевић завештао општини своја 
два стана и гаражу, са назнаком да имовина буде 
искоришћена у хуманитарне сврхе, ГО Савски венац 
ће, након оставинске расправе продати завештану 
имовину и новац од продаје уложити у обнову 
Докторове куле, зграде у оквиру Клиничког центра 
Србије, чији ће један део постати трајна родитељска 
кућа.

у Србији не постоји канцер-регистар, тако да се не 
зна прави број оболеле деце, мада се према неким 
проценама годишње разболо око 250 малишана. 
Чак 70 одсто најмлађих код којих се дијагностикује 
малигно обољење  је из унутрашњости и та деца 
најчешће долазе на лечење у Београд.
Боравак у родитељским кућама је потпуно бесплатан, 
што је значајно 
за све породице 
оболелих 
малишана. не 
треба заборавити 
да је лечење 
некада дуготрајно, 
а један родитељ  
мора непрестано 
да буде уз 
малишана. Зато су 
многи приморани 

да после четири месеца боловања, колико 
могу највише да добију, дају отказ како 
би неговали дете, тако да је јасно колико 
је тешка и финансијска ситуација ових 
породица.

- Циљ нам је да родитељска кућа буде што 
ближа болницама у којима се малишани 
лече, јер светска искуства показују да се 
проценат излечења повећава и смештајем 
оболелих у близини болница, због чега 
деца, ионако слабог имунитета, нису 
изложена додатној опасности од вируса, 
а посебно је важан и психолошки ефекат-

амбијент сличан породичном дому. Због тога ћемо, 
чим нам прилике дозволе почети обнову Докторове 
куле - рекао је на отварању Томислав Ђорђевић, 
председник ГО Савски венац.

Отварањем Родитељске куће смо показали да и град 
Београд и општина Савски венац имају довољно 
капацитета да реше питање смештаја деце оболеле од 
рака која долазе из целе Србије на лечење у главни град

томислав ђорђевић
председник го савски венац

добротвор: 
Миодраг станојевић
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иако велики снег и падавине 
још увек заобилазе београд, 
у градској општини савски 

венац је већ завршена подела зимске 
путарске соли добијене од јкп „београд 
пут“. спроведеном поделом грађани и 
општина спремно дочекују евентуалне 
падавине и залеђене улице. со је 
достављена у количини од преко 27 
тона свим школама, предшколским 
установама, великом броју скупштина 
зграда, многим фирмама које 
су тражиле со, манастирима и 
црквама, болницама, односно свим 
институцијама и установама где постоји 
потреба да се улице, тротоари и стазе 
испред њих учине безбедним за све 
пешаке.
Одређене количине су директно биле 
достављане корисницима, док су 
скупштине зграда потребне количине 
преузимале у просторијама Месних 
заједница на читавој територији 
општине.
једна од најбесмисленијих ствари која 
је раније стално могла да се чује била је 
она како је надлежне службе „изненадио 
снег“ у децембру или јануару. Та 
фраза је одавно постала предмет 
подругљивих шала, а ми смо желели 
да брзом и ефикасном акцијом поделе 

соли, и осталих припремних радњи, и 
ове године као и многих претходних, 
дочекамо сезону снега мирни и 
спокојни, каже Бранимир Гајић, члан 
општинског већа који је координисао ову 
акцију између надлежних општинских 
одељења. 
наш циљ је да створимо сигуран 
амбијент за наше грађане, а безбедан 
излазак на улице током снежне сезоне 
је један од таквих приоритета. Иако сви 
имају обавезу да чисте тротоаре испред 
својих улаза, то у пракси често није 
случај, а и лед уме да се непланирано 
поново створи и након чишћења, и тада 
је нанета со једина сигурна превенција 
од залеђивања и опасних падова који 
резултирају повредама и ломовима. Зато 
смо ове године поново, као и претходне, 
сву со коју смо правовремено добили 
од надлежних служби Града Београда 
промптно дистрибуирали свима којима 
је потребна, од вртића до болница. 
Истовремено, све је више грађана који 
самостално или као представници 
скупштина зграда долазе у наше Месне 
заједнице и тамо преузимају количине 
које ће наносити испред својих улаза. 
Пораст тог броја нас посебно радује 
јер је тако очито да се обнавља и расте 
позитиван дух у коме грађани све више 

брину како за себе тако и за друге, 
пролазнике и своје комшије.

Поред подељене соли, у Градској 
општини Савски венац су већ формирани 
и тимови радника који ће са првим 
снегом изаћи на улице и чистити их 
лопатама од свих снежних наноса. Њихов 
приоритет ће бити не само фреквентне 
пешачке саобраћајнице попут оних 
испред комплекса болница у Клиничком 
центру Србије, или Кнеза Милоша већ и 
бројне мање улице, уличице и пролази 
који нису на листи приоритета које чисте 
екипе јКП „Београд пута“.
Имамо у овом тренутку спремну групу 
од 20 особа која ће бити у стању да са 
првим снегом изађе и крене да чисти 
улице по листи коју смо припремили 
још у октобру. у припреми листе 
водили смо се прошлогодишњим 
искуствима са чишћењем снега, 
листом приоритета јКП „Београд пут“ 
и, највише, нашим сазнањима са самог 
терена. Савски венац обилује стрмим 
улицама којима не пролази пуно 
саобраћаја, а њихово становништво 
мора да има обезбеђене услове за 
покретност током снега, ту најпре 
мислим на децу и старије суграђане. 
наравно, наша листа улица за чишћење 

спреМни за снег
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је отворена па уколико се покаже 
потреба да се још неке улице додатно 
обилазе, сигурно је да се нећемо слепо 
држати „бирократске“ логике већ ћемо 
на захтеве грађана слати наше људе и 

на тај терен. Бројним нашим грађанима 
је, надам се, већ одавно познато да 
у општини Савски венац влада начин 
размишљања да је квалитет живота 
на општини првенствени циљ нашег 

рада, па ћемо према томе одреаговати 
на сваки позив који нам стигне са неке 
адресе коју смо можда пропустили да 
примарно очистимо, каже Бранимир 
Гајић.

Брзом и ефикасном акцијом поделе соли, али и осталих припремних радњи, и 
ове године као и претходне, дочекујемо сезону снега спокојни. Наш циљ је да 
створимо сигуран амбијент за наше грађане, а безбедан излазак на улице током 
снежне сезоне је један од таквих приоритета. Очишћене улице и нанета со су 
једина сигурна превенција од опасних падова.

бранимир гајић
члан општинског већа

Да врло флексибилна сарадња општине и 
грађана даје добре резултате, пример може да 
буде и недавно постављање пешачких рукохвата-
гелендера на више локација на Савском венцу. 
након што је у општински кол-центар у веома 
кратком року стигло неколико готово истоветних 
захтева, углавном старијих суграђана, да би им 
за безбедно кретање током предстојеће зиме 

итекако добродошли рукохвати на стрмим 
улицама и степеништима, у Општинском већу су 
брзо одреаговали и поставили гелендере:
Постојање гелендера-рукохвата на стримим 
улицама и степеништима је била једна добра 

пракса која, нажалост, у ранијим временима 
није успела да опстане пред експанзијом 
паркирања на тротоарима и вандализмом. 
Ми смо решили да обновимо те држаче, јер 
није потребно пуно да би се замислило како је 
бакама и декама тешко да оду до продавнице 
када је напољу клизаво и залеђено, поготово 
на стрмим деловима каквима наша општина 
обилује. Њима често нема ко да оде у 
неопходну куповину, например, или да 
им донесе лек из апотеке па морају сами, 
а напољу их чека окружење које може да 
их веома опасно угрози, познато је како се 
падови одражавају на старије људе. Зато смо 
уз подршку нашег Одељења за јавне набавке 
и инвестиције, уз минимална средства, 
спровели у свега пет дана акцију постављања 
гелендера широм општине. а нисмо их 
стављали само тамо одакле су нам се јављали 
наши грађани, већ смо их поставили и на 
другим локацијама где су недостајали. нешто 
слично смо радили и током прошле зиме 
мада не у оволиком обиму. Иако можда има 
оних који ће посматрати овакав захват са 
извесним ниподаштавањем, јер реч је о „свега 
пар металних цеви“, као и што су неки возачи 
са негодовањем примили ово „закрчење 
тротоара“, не треба много да се схвати шта за 
наше бројне комшије значи кад знају да могу 
да оду до продавнице, у посету или чак само и 
да прошетају по зимском дану, а да не стрепе 
од пада. То је онда за нас најбоља потврда 
става да веома често живот итекако значе 
управо те „мале“ ствари, каже Бранимир 
Гајић, члан Општинског већа. 

постављање рукохвата на више локаЦија
- још један начин за сигурну зиМу
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под сјајеМ халогених звезда
парк код војне гимназије је најзад адекватно осветљен. једно од најлепших места за шетњу и опуштање у читавом 
београду сада је постало безбедно за ноћне пролазнике.
на захтев градске општине савски венац, расвету је поставило јкп „јавно осветљење београд“: реч је о чак 48 
стубова са савременим лампама које емитују халогену светлост. 
паралелно са овим парком, истовремено је осветљен и парк између улица андре николића и петра чајковског, 
на углу толстојеве и крајишке, на углу улице васе пелагића и љубе јовановића, у пешачким пролазима између 
праховске и ситничке, ситничке и краља вукашина, те васе пелагића и косте главинића, а обновљене су и 
оштећене бандере дуж ове улице.
опсежно осветљавање топчидерског брда и сењака започело је, иначе, недавним постављањем јавне расвете око 
тзв. “удбине зграде”.
- иницијативу за осветљавање читавог овог простора покренуо је још пре неколико година наш преминули 
одборник никодим савић. у сарадњи са локалном заједницом прикупили смо петицију и затим смо били веома 
упорни да се овај проблем напокон реши - каже наташа зујовић-Миловановић, чланица општинског већа.
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Дедиње је недавно добило још један модеран и прелеп парк. наиме, на простору 
између улице јована Митровића и Булевара Кнеза александра Карађорђевића 
потпуно је обновљен парк који сада красе модерна справе за вежбање и дечју 

разоноду.
- Град Београд је уз помоћ својих донатора решио да уреди један парк на територији 
Градске општине Савски венац, а како су наши житељи који живе у овом крају већ 
писали и тражили нашу помоћ ми смо предложили да баш простор између улице јована 
Митровића и Булевара Кнеза александра Карађорђевића добије “ново рухо” - прича 
наташа Зујовиж-Миловановић, чланица Општинског већа, и додаје да је ново игралиште 
једно од најсавременијих у престоници.
- у Београду нема много таквих паркова за децу, а овај је уређен по узору на Ташмајдан, 
који је недавно реновиран. Постављени су најсавременији реквизити, нарочито за 
малишане, али ћемо, када нам временски услови то дозволе, парк обогатити и справама 
за најмлађу децу.
на предлог грађана у овом простору је потпуно обновљено и осветљење, за шта је 
заслужна управа за енергетику. Чланица Општинског већа истиче да су после реновирања 
на имејл адресу општине стигле бројне поруке захвалности, јер су деца из овог дела 
престонице напокон добила прави простор за игру.

нови парк 
за најМлађе
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поштовани житељи савског венца, 
акција сакупљања, одлагања 
и рециклаже отпада у сваком 
домаћинству, „еко кеса за чистији 
савски венац“ наставља се, а 
заинтересовани грађани све 
информације о акцији могу добити 
преко кол центра и својих  Месних 
заједница. 
од 2012. године на свакој еко-кеси 
налазиће се и бар код, па ће 
општина моћи да води евиденцију
о броју искоришћених кеса. 
домаћинства, зграде и скупштине 
станара које обарају рекорде биће 
награђиване.
још једна новина је да ће, поред 
досадашњих кеса запремине 120 литара, од сада бити у употреби и кесе од 80 
литара, које ће нарочито добро доћи 
мањим домаћинствима са савског венца
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графити који улепшавају

средином протекле године започета је акција 
уклањања недоличних графита који су ружили 
већи број зграда на савском венцу. ту, међутим, 

није крај. на територији општине налазе се многобројни 
напуштени зидови, који ће у наредним месецима красити 
велики мурали и графити уметничке вредности.

Баш тако, општинска Комисија за културу одобрила је 
средства за “шминкање” напуштеног зида у рашкој улици 
бб, па се сада уместо отпадајућег малтера на овом месту 
налази велики графит посвећен Градској општини Савски 
венац и граду Београду.
- Већ знамо неколико локација на којима ће се наћи 

будући мурали и графити. Биће то зид на вртићу “Принцеза 
Оливера”, зид барем једне Основне школе, трафо-станице, 
као и један зид на Славији - каже наташа Зујовић-
Миловановић и објашњава да ће накнадно бити одабрано 
још локација које ће красити цртежи младих уметника.
Овај вид украшавања рустичне инфраструктуре, иако 
новина у нашој земљи, није ништа ново у свету. 
И друге европске метрополе дарују запуштене 
просторе својим уметницима како би их украсили, а 
како је општина Савски венац једна од најурбанијих 
локалних заједница у Србији, потпуно је логично да 
се алтернатвини и модерни уметници покажу баш на 
зидовима ове општине.

напуштене зидове широм савског венца украшаваће 
цртежи младих уметника
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ФОТОГРАФИЈА МЕСЕЦА

Наш циљ је да уредимо што више микро целина на 
простору Савског венца. Због тога је битно да се грађани 
јављају и да нам сугеришу шта би волели да се у њиховом 
крају промени.  

наташа зујовић-Миловановић
чланица општинског већа савског венца.

у парку између улице симе 
лозанића и улице бошка 
петровића недавно је на 

иницијативу грађана постављен 
бетонски сто за стони тенис, а 
поред њега и дрвени столови за 
одмор.

- наш циљ је јасан - изаћи 
грађанима у сусрет. Сви 
заинтересовани житељи општине 
могу ми са обратити са својим 
предлозима на имејл адресу mi-
lovanovicn@savskivenac.rs - каже 
наташа Зујовић-Миловановић.
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београђани у шетњи преко новог 
Моста на ади у новогодишњој ноћи.
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разговор са душаном динчићем, начелником управе го савски венац

ефикаснија управа -  
задовољни(ји) грађани
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крај једне и почетак нове 
календарске године право 
је време да се сумирају 
постигнути резултати и 

говори о плановима за наредни 
период. а кад је реч о повећавању 
ефикасности општинске управе 
прави саговорник на ту тему је њен 
начелник душан динчић.

- Генерално гледано, каже нам одмах 
на почетку разговора Душан Динчић, 
у општинској управи је током прошле 
године у великој мери и где год 
је то било могуће, смањен број и 
„рашчишћени“ су тзв. „стари предмети“, 
чиме је створен простор да се брже 
ради, али и да се стално смањује број 
оних новијих предмета. То посебно 
важи за одељења за грађевинско-
комуналне, те имовинско-правне и 
стамбеме послове, у којима је таквих 
старих предмета и било највише, а који 
су сада у навећој мери решени, чиме 
је преполовљен и укупни број.  Доћи 
до таквих резултата није било лако и 
представљало је дужи процес, који је 
подразумевао и нови систем мерења 
ефикасности рада, како одељења и 
служби тако и сваког појединца, уз 
електронски ситем управљања, нове 
програме и технологије који су у овом 
тренутку доведени на оптималан ниво.
- на основу свих досадашњих искустава 
из праксе, сад имамо јасну слику о 
томе како и колико која служба и сваки 
појединац у њој раде и у ситуацији смо 
да можемо пројектовати задатке за 
сваког запосленог. 
Идући кроз квантитативну анализу 
и даље, успут смо пратили и какав је 
квалитет урађеног посла, пре свега 
кроз предмете који су им укинути 
на другом степену али и разне друге 
методе. у том смислу, веома нам је 
битна и тзв „прва реакција“, односно 
време које прође од тренутка кад 
предмет стигне у „писарницу“, па 
до прве информације коју његов 
подносилац добије од одговорног 
службеника, све до његовог решавања. 
Тежећи да стално смањујемо број 
дана до прве информације грађанима 
подносиоцима предмета, успостављали 
смо и стандарде, колико је дана 
потребно за коју врсту предмета, који 
су проценти њиховог решавања и 
слично. И, ма колико били задовољни 
сталним побољшавањима свих ових 

параметара, у новој години ћемо све 
те стандарде, установљене у 2011-ој, 
подићи на још мало виши ниво.     
- И као што смо методом „Mystery 
Shopping-a“ (код нас популарно 
названи „тајни купци“) постигли да 

сви запослени у сваком тренутку, не 
знајући ко им је дошао пред шалтер,  
ушао у канцеларију или им поставља 
питање преко телефона, итекако 
размишљају о свом опхођењу према 
странкама, тако смо сада ушли и у 
дубинско, унутрашње, сагледавање 
појединих предмета, методом 
случајног узорка, где запослени 
никад не знају који би предмет могао 

бити предмет те анализе. Па онда 
сваком од њих морају подједнако 
озбиљно прићи. а да би цео систем 
добро функционисао, потребно је 
и да грађани-странке морају знати 
каква су им и која права и шта (све) 
од службеника могу захтевати. уз 
сталну жељу да грађане што боље 
информишемо о њиховим правима, 
успут постижемо и то да службеници 
који обрађују њихове предмете, 
претпостављају да грађани знају 
своја права и у сваком тренутку 
могу позвати и жалити се на њихову 
евентуалну неажурност. Што итекако 
може утицати, и већ утиче, на 
оцену њиховог рада, стимулацију, 
напредовање у послу и слично. 
- у 2012. години, тежиште на 
побољшању ефикасности биће на 
брзини те прве реакције и обавези 
да не сме да се деси да странка 
„два месеца“ не добије одговор. 
но, на томе, уз додатно смањивање 
укупног броја предмета, упркос до 
сада постигнутом, мора још доста да 
се ради, да би се стигло до увођења 
јасно утврђених виших стандарда и 
процедура у поступку, по којима ће 
се потом мерити и вредновати нечији 
рад. До сада учињено даје нам наду 
да смо на добром путу ка ефикаснијој 
општинској управи, а тиме свакако и 
задовољнијим грађанима, рекао је у 
разговору за наш лист Душан Динчић, 
начелник управе ГО Савски венац.

- Општина је у 2011. години активно 
радила на оптимизацији пословања, 
кроз смањивање трошкова и 
повећање прихода. Добар пример 
за то су уштеде остварене на 
телекомуникационим услугама 
и уговорима које је општина 
обновила са даваоцима ових услуга.  
након детаљне анализе потреба и 
капацитета са којима располажемо 
у области телекомуникација, 
преговарајући са онима који нам ове 
услуге дају, закључени су уговори 
којима се остварују уштеде од 2,2 
милиона динара на годишњем 
нивоу. 
- Велику пажњу коју управа ГО 
Савски венац такође посвећује 

повећању прихода илуструје 
Конкурс за одређивање корисника 
места за постављање конзерватора 
за сладоледе, апарата за кокице, 
сандука за чишћење обуће и 
покретних колица на својим јавним 
површинама, а који је успешно 
рализован у вредности од преко 
седам милиона динара.
Овим и другим мерама отворен 
је додатни простор за нове 
инвестиције и улагања у решавање 
проблема и побољшање услова 
живота за грађане Савског венца, 
рекао нам је на ту тему Душан 
јевтић, помоћник председника 
општине и члан Комисије за уштеде, 
коју је основало Општинско веће.

ДОБрИ ПрИМЕрИ уШТЕДа 
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у протеклих неколико месеци, широм савског венца, 
пуно је урађено на уређењу паркова и јавних зелених 
површина, па је тако потпуно реконструисан финансијски 

парк, осветљен парк код топчидерске звезде, направљени 
специјални простори за псе у два парка, формиран нови 
паркић у облаковској и уведен бежични интернет у хајд-парку 
и испред Музеја 25. мај.

ФИнанСИјСКИ ПарК
некако најсвежија у сећању, а и највећи посао у целини, 
била је реконструкција 
Финансијског парка, 
смештеног између зграде 
Владе републике Србије 
и њених министарстава. 
Велики посао у једном од 
најстаријих београдских 
паркова, који је уз подршку 
Општине Савски венац 
извело јКП „Зеленило 
Београд“, започео је у 
септембру, а завршен је 
половином децембра. 
у оквиру пројекта 
реконструисано је дечје 
игралиште и померен 
кошаркашки терен, уређене стазе, степеништа, хидратантна 
мрежа и плато на ком се налази споменик Кнезу Милошу 
и Таковском устанку. Дотрајали парковски мобилијар 
замењен је новим, а у циљу безбедности изграђена је и 
метална ограда око дечјег игралишта, на ком су постављени 
и нови реквизити, укључујући и њихове варијанте за децу са 
посебним потребама.  

ПарКИћ у ОБлаКОВСКОј
Препознајући потребе станара МЗ „Војвода Мишић“ општина је 
покренула иницијативу за уређење мање зелене површине на 

углу Облаковске и Ветерничке улице, недалеко од аутокоманде. 
на тај начин, након успешног чишћења и адаптације простора, 
формиран је леп паркић у којем грађани овог дела Савског 
венца, врло радо проводе време, чиме је уједно улепшан и 
оплемењен цео овај крај.

КуТаК За КућнЕ љуБИМЦЕ
реализујући ранију иницијативу везану за кућне љубимце, 
у сарадњи са градском управом, а у склопу шире акције, на 
Савском венцу су уређени посебни ограђени простори за 

кућне љубимце, који у њима 
могу безбедно да шетају и 
играју се, а без опасности по 
децу и грађане који уживају 
у тим парковима. на тај 
начин, посебним просторима 
опремљени су паркови: 
код „лепог изгледа“ (код 
Мостарске петље) и уз Булевар 
ослобођења, између Тиршове и 
Катићеве улице. Ограђивањем 
ових специјалних простора 
и њиховим  опремањем 
власници паса су, тако, добили 
места на којима могу слободно 
да пусте своје љубимце и 

уживају у игри са њима.

БЕСПлаТан ИнТЕрнЕТ
у складу са новим потребама и навикама, посебно млађих 
генерација, у протеклом периоду су постављени пријемници 
за беслатно коришћење интернета у Хајд-парку (код теретане 
на отвореном) и на платоу испред Музеја 25. мај. акција 
увођења бесплатног интернета у савсковеначке паркове 
наставиће се на пролеће у парку „Код лепог изгледа“, а за 
наредну годину планирано је још увођење интернета на још 
пет локација широм Савског венца. 

да наМ буде 
лепше и пријатније

уређење паркова и јавних зелених површина

Kада говоримо о реализованим пројектима уређења 
паркова, потребно је истаћи да су све иницијативе 
потекле од самих грађана. Излазећи им у сусрет и 
поштујући њихове реалне жеље, постигли смо оно чему би 
требало да тежи свака локална самоуправа 

александар павловић 
заменик председника скупштине општине савски венац



www.savskivenac.rs

19

Информатор о раду и животу градске општине Савски венац

све више оправдавајући идеју 
због које је и ревитализована, 
са циљем да постане центар на 

културној мапи београда, кућа краља 
петра из месеца у месец постаје све 
значајније место културних дешавања. 
само ове јесени у кући је организовано 
неколико догађаја који су изазвали 
велику пажњу културних посленика и 
све бројније публике.

Изложбе Милана – Цилета Маринковића 
увек су прворазредни културни догађај 
не само за Београд, али и посебно за 
његов родни град, у којем је овај светски 
познати уметник стекао афирмацију и 
провео највећи део свог живота, који 
последњих година живи на релацији 
Београд - Париз.

- Кућа краља Ослободиоца посебно ме 
је инспирисала и узбуђен сам што баш 
ту излажем. надам се да ће моји радови 
пробудити успавани оптимизам код 
нашег народа, рекао је поздрављајући 
присутне на отварању, сликар Циле 
Маринковић.

Почетком октобра одржана је промоција 
књиге Светлане Велмар јанковић „Капија 
Балкана - Брзи водич кроз прошлост 
Београда“, на којој су, уз присуство 
ауторке, говорили и представници 
издавача, „Стубова културе“ и други.  
Промоција капиталног дела познате 

књижевнице, које је настајало 15 година, 
а истовремено представља историјски 
водич и прозну авантуру, организована 
је тако на најадекватнијем могућем 
месту – у Кући краља Петра, која је и сама 
значајан део историје Београда, а у којој 
је овај у народу омиљени, владар провео 
своје последње године живота.

Половином октобра, одржано je 
књижевно вече под називом „Двострука 
експозиција – Италија у новим књигама 
српских писаца“. Своје нове књиге, том 
приликом, представили су: лаура Барна 
– „Ђорђонеова клетва“ у издању Завода 
за уџбенике и Милета Продановић 
– „ултрамарин“, у издању „Стубова 
културе“. 

у данима који су уследили одржана 
је хуманитарна изложба ликовних 
радова „Сликом до помоћи“, коју је 
заједно са Општином организовао 
Црвени крст Савски венац. Изложбу је 
пратила аукцијска продаја слика око 
80 уметника. Средства прикупљена 
продајом усмерена су пружању помоћи 
најугроженијим групама становништва, 
деци, инвалидним лицима и старијим 
суграђанима.

у  другој половини новембра велику 
медијску пажњу изазвала је изложба 
све популарније сликарке Биљане 
Цинцаревић, чије се отварање 
претворило у прави уметнички хепенинг. 
Oва надасве оригинална и осебујна 
сликарка и концептуална уметница 
изложила је том приликом, под називом  
“Света женственост“ („Holy Femininity“), 
радове који су плод њеног размишљања 
о продуховљеним женама из прошлости, 
оставивши публици да сама процени 
да ли такву духовност могу достићи и 
данашње жене.

у организацији општине у Кући је 
крајем године постављена и изложба 
академског сликара Миломира Миће 
романовића, која је, с обзиром на 
ексклузивност и специфичну тему - 
“Иконично - 12 одаја - Храм, у Кући 
Краља“ изазвала велико интересовање и 
одушевљење ликовне публике.

жива културна јесен у кући краља петра

ВЕЧЕрИ ПОСВЕћЕнЕ ОМИљЕнОМ Краљу
Поводом обележавања 90-годишњице упокојења Његовог величанства краља Петра I Карађорђевића 1844-1921), а под 
покровитељством Oпштине Савски венац у Кући краља Петра је 3. новембра започела серија предавања Душана Миловановића, 
историчара уметности (са пројекцијама фотографија и ликовних портрета). Ово занимљиво предавање пратио је пригодан 
уметнички програм у ком су учествовали: оперски певач Марко Калајановић и пијанисткиња Милица Секулић. на тај начин 
започео је заслужени омаж под називом Историјски мозаик  за часни лик  краља Петра I Карађорђевића

„СТална ПОСТаВКа“
у Кући је летос отворена и специфична Меморијална соба краља Петра I Карађорђевића, са „сталном поставком“ под називом 
„Проширена стварност“, која посетиоцима разних културних дешавања у овој Кући у сваком тренутку омогућава и да се на 
мултимедијални начин упознају са животом овог владара.

ИЗлОЖБа „ПОЧЕЦИ рОКЕнрОла у БЕОГраДу“
у оквиру манифестације „Дани Београда“, као њен епилог, крајем априла је отворена изложба „Почеци рокенрола у Београду“ на 
којој су  у 12 соба Куће краља Петра изложени инструменти из тога времена, меморабилије, плоче, књиге, рок-часописи, плакати, 
фотографије са Гитаријаде `66, материјал везан за прво извођење „Косе“ у атељеу 212, а вртели су се и видео-снимци и музика из 
тог времена, уз разна друга изненађења.
у склопу изложбе покренута је и иницијатива: за отварање Музеја рокенрола у Београду и за оснивање Хола славних, а све је 
повезано и са иницијативом „За спас рокенрола у Србији“.

„Кућа краља Петра је за 
кратко време постала 

важан топоним на културној 
мапи Београда. Поједина 

дешавања у њој сврставају 
се међу културне догађаје 

сезоне у својим областима.“
Мијодраг јањић, члан 

Општинског већа 
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Многи грађани савског венца 
приметили су тимове 
радника који у бројним 

улицама општине вешто и ефикасно 
полажу оптичке каблове преко којих ће 
стамбене зграде бити снабдевене брзим 
и врло квалитетним приступом глобалној 
интернет мрежи по приступачним 
ценама. реч је о успостављању 
најсавременије оптичке мреже на 
територији читаве србије, са веома 
развијеном конекцијом према земљама 
у окружењу коју ових месеци уводи 
компанија тарго телеком. инжењери 
и запослени тарго телекома у оквиру 
плана интензивно раде на постављању 
мреже која треба да обухвати и већи 
део територије градске општине савски 
венац. 

Мрежа на Савском венцу је тако део 
ширег пројекта развијања оптичке 
“Метро мреже”, којом се на територији 
Београда повезују сви делови града. Осим 
високог капацитета, ова “оптичка кичма” 
гарантује и изузетно безбедан пренос 
података.

Преко ове мреже грађани Савског 
венца сада могу да у својим становима 
и кућама уживају у благодетима 
дигиталне телевизије, широкопојасног 
(broadband) приступа Интернету и ИП 
телефоније. у основном програмском 
пакету који обезбеђује Тарго Телеком 
налази се преко 70 канала. Телевизијски 
сигнал се до екрана доводи оптичким 
каблом што значи да не постоји било 
каква могућност да квалитет слике и 
звука буде ометан, слабо доступан или 
нејасан. у саму програмску шему канала 
који долазе на овај начин су, како кажу 
у компанији Тарго Телеком, пажљивом 
селекцијом убројани најпопуларнији 
страни и домаћи канали, док је сам начин 
емитовања телевизијских програма - 
дигитална телевизија у два формата (СД 
и ХД) – изузетно напредан. уз дигиталну 
телевизију слика је кристално јасна, и 
до гледалаца стиже у формату 16:9, а 
сам звук је бескпрекоран (Dolby Digital 
Audio).

у Тарго Телекому са посебним 
задовољством истичу услугу Opti-

cal fiber Интернета. којом су пружене 
нове могућности и померене границе у 
коришћењу интернета. 
Оптика до куће или FttH технологија 
представља најсавременији начин 
повезивања на Интернет. Брзина протока 
премашује 1Gb/s и тако омогућава 
коришћење свих најнапреднијих 
сервиса који данас стоје на располагању 
гледаоцима у свету. Мрежа Тарго 
Телекома омогућава да се приме или 
скину (download) огромне количине 
података са интернета, при великим 
брзинама до 80Mb/s, у кратком 
временском интервалу и по веома 
ниским ценама. 
расто Томажич, директор Тарго Телекома, 
посебно истиче да је поред стамбених 
зграда и породичних кућа, ова услуга 
такође пројектована и за пословне 
кориснике, предузетнике у малим и 
средњим предузећима, али да својим 
изузетним капацитетима посебно може 
да користи великим компанијама и 
јавном сектору. 
Све информације заинтересовани 
грађани могу добити на 011/22-84-290.

најновија технологија на савскоМ венЦу
- оптичка Мрежа тарго телекоМа

- Мрежа Тарго Телекома је у потпуности изграђена од оптичких каблова 
најмодернијег стандарда. Поред тога, Тарго Телеком је прва мрежа у Србији која 
оптику доводи директно до стана грађана, то је такозвани FttH - Fiber to the 
Home систем. уз FttH постиже се највиши ниво брзине, доступности и сигурности. 
Та технологија “оптика до куће” заиста уводи нове стандарде у квалитет слике 
и звука. Оптика је као средство за пренос говора и података најквалитетнија и 
најотпорнија на утицај средине, односно на факторе попут електричних зрачења, 
воде, ниских и високих температуре - каже Томажич и додаје да на овај начин 
становници Савског венца знатно пре других делова Београда имају прилику да 
добију не само оптички кабл до стана, него и најпопуларније ТВ канале који имају 
беспрекорну слику и звук, у избору по жељи, него и најбржи интернет до сада уз 
приступачне цене. Као посебну предност мреже Тарго Телекома, наглашава се и 
увек доступно, љубазно и посвећено особље спремно да саслуша свако питање 
грађана и у најкраћем року пружи праве одговоре.
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ускоро ће Општина Савски венац бити 
богатија за још један здравствени 
центар врхунске медицине. у 
новоизграђеној,прелепој згради у 
Вишеградској улици бр.20 ,у непосредној 
близини ургентног центра и Клиничког 
Центра Србије током фебруара 
месеца 2012г. започеће са радом нова 
Поликлиника Еуромедик.
Поликлиника Еуромедик већ успешно 
послује у нашем граду у три одвојена 
здравствена објекта на територији 
Општине нови Београд и општине 
Врачар.
Еуромедик тренутно запошљава 
око 60 медицинских стручњака свих 
профила,док ће у новом објекту у 
Вишеградкој 20, запослење за почетак 
пронаћи око 50 наших суграђана.
За 11 година пословања Еуромедик је 
прегледао више стотина хиљада наших 
грађана, а сада дневно има капацитете 
за око 500 различитих дијагностичких 
и клиничких прегледа укључујући и 
прегледе на магнетној резонанци,скенеру
,рендгену,ултразвуку и др.
Поликлиника Еуромедик у Вишеградској 
20 је опремљен насавременијом и 
најновијом медицинском опремом 
и то магнетном резонанцом од 
1,5Т,мултислајсним скенером, ренгеном, 
мамографом, ултразвуцним и колор 
доплер апаратима. у њеном раду 
учествоваће и реномирани стручњаци, 

професори и др.наставници Медицинског 
факултета у Београду, где ће заједно 
са лекарима специјалистима из својих 
области формирати различите центре 
за лечење као Центар за трауму и болна 
стања, Центар за лечење штитасте злезде, 
Центар за вртоглавице, Центар за лечење 
епилепсије, Центар за хиперензију и др.
Поликлиника Еуромедик ће наставати 
да напорно ради и на превентивним 
програмима којима је у последње три 
године прегледала неколико десетина 
запослених радника у приватним и 
јавним предузећима града Београда, 
чиме је успела да подигне свест нашег 
грађанина о томе да је здравље богатство 
и да у здравље треба улагати. Свима 
је познато да редовни превентивни, 
систематски прегледи, здрава исхрана и 
рекреација доприноси здрављу и очувању 
и тела и духа . Да Вас подсетимо да здрав 
цовек има хиљаду жеља а болестан само 
једну, да буде здрав!!

#Превентивни,систематски прегледи 
су засновани на препорукама 
Светске Здравствене Организације а 
подразумевају дијагностичке и клиничке 
прегледе кардиоваскуларног система 
као и прегледа у циљу превенције и 
раног откривања тумора .Прегледи су 
препоручљиви за све,нису шкодљиви и 
потпуно су безболни.
Системтски преглед за жене подразумева:

- преглед и ултразвук дојке, (код старијих 
од 40год. и мамографија)
- комплетан гинеколошки пакет (преглед, 
ултразвук, колпоскопија, папа тест)
- комплетан кардиолошки преглед са ЕКГ-
ом и ултразвуком срца
- колор доплер артерија врата и мозга
- ултразвук стомака и штитасте злезде
- основне лабораторијске анализе крви и 
урина.

Систематски преглед за мушкарце 
подразумева:
- комплетан кардиолошки преглед са ЕКГ-
ом и ултразвук срца и
- колор доплер крвних судова врата и 
мозга
- уролошки пакет (преглед и ултразвук 
мале карлице)
- ултразвук стомака
- рТГ плућа(код пушача)
- основне лабораторијске анализе крви и 
урина

#наравно да се превентивни,систематски 
прегледи могу допунити након узимања 
детаљне личне и породичне анамнезе и 
другим неопходним прегледима.
Превентивни прегледи имају за циљ 
едукацију пацијента о свом телу и 
здрављу уопште као и рано откривање и 
лечење болести.

Др ненад Златарић 065 3232372

још један здравствени Центар
на савскоМ венЦу
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бизнис центар го савски венац

потписан уговор
са фоноМ
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у просторијама бизнис 
центра го савски венац, 22. 
децембра(тачно шест месеци 

од његовог оснивања), свечано је 
потписан уговор о сарадњи између 
го савски венац и факултета 
организационих наука. 

Гостe и  будућe сраднике са ФОн-а 
је поздравио Милош Ковачевић, 
члан Општинског већа и председник 
комисије за оснивање бизнис центра, а 
гости су затим обишли Бизнис центар, 
који се већ може похвалити са осам 
фирми и 32 запослена.

Присутнима су се затим обратили 
Томислав Ђорђевић, председник 
ГО Савски венац и проф.др јован 
Филиповић,продекан са Факултета 
организационих наука.

након потписивања уговора између 
две институције, свој програм су 
представили представници фирме 
„CreItive“, коју је основало пет 
дипломираних студената и апсолвената 
ФОн-а, који су за почетак свог рада 
одабрали просторије и могућности 
Бизнис центра Савски венац.

Уговор Бизнис центра ГО Савски венац и Факултета организационих наука је 
добар пример  за сарадњу локалне самоуправе и образовних институција, и пружа 
нам низ могућности сарадње на многим пољима.
Овај уговор и подршка оснивању предузећа CreITive ,значајан је и због остварења 
нашег основног циља, задржавању младих и талентованих људи у Србији и 
развијању економије засноване на знању

Милош ковачевић
члан општинског већа
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пожар у насељу у звечанској улици

општина притекла у 
поМоћ настрадалиМа
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крајем новембра, становнике ромског насеља у 
звечанској улици је задесио немили догађај. усред ноћи 
избио је пожар, који се  брзо ширио, иако су ватрогасци 

стигли веома брзо. Toм приликом  11 барака је изгорело 
у пожару, а 45 људи је остало без крова над главом. нико 
од станара, међу којима је било и неколико деце, срећом 
није повређен. на улицу су изашли онако како их је несрећа 
затекла, у чарапама, без јакни, у дуксевима. 

Иако се пожар догодио у ноћи између суботе и недеље, челни 
људи општине Савски венац су реаговали брзо и ефикасно. 
Житељи на сеља у Звечанској који  су остали без својих домова, 
одмах су привремено смештени у просторије оближње месне 
заједнице ‘’Стеван Филиповић’’, где су остали наредних седам 

дана. Општина је обезбедила храну, обућу, одећу и све остале 
неопходне ствари. Такође су обезбеђене струњаче и ћебад на 
којима су унесрећени људи преспавали. 

наредних недељу дана је општина Савски венац чинила све да 
олакша људима који су остали без својих домова. ‘’Организацију’’ 
живота и достављања топлих оброке преузела је Зорица 
Штуловић, начелница Одељења за друштвене делатности. Оброци 
су припремани у Предшколској установи ‘’Савски венац’’. на 
житеље Савског венца, али и читавог Београда, је апеловано да, 
уколико су у могућности, прикупе  храну и гардеробу за угрожене 
људе. Многи грађани су притекли у помоћ, тако да је много робе 
прикупљено, а за све оне који су болесни, у помоћ је притекао и 
Дом здравља ‘’Савски венац’’, тако да су по потреби интервенисали 
и лекари и психолози.

Општини Савски венац су након пар дана притекли у помоћ 
и надлежни градски органи, тако да је породицама понуђен 
нови привремени смештај-контејнери у насељу Макиш. Како 
овај предлог није прихваћен, већина породица се одлучила 
да презиме код рођака и пријатеља, а општина је помогла 
једној вишечланој породици и сместила је у Дом за децу без 
родитељског старања ‘’Дринка Павловић’’.   
неколико станара је одлучило да, иако су им остали само голи зидови, 
пробају да сами обнове своја огњишта, а општина им је и овде 
притекла у помоћ, око поновног укључивања струје. За дугорочније 
решење ће морати да причекају пролеће и нове градске одлуке.

“Провела сам са 12 унесрећених породица, од јутра до мрака, 
читавих недељу дана и на неки начин и ја сам постала део 
њихове велике заједничке породице. Трудили смо се да им 

решавамо проблеме, а када је много назбринутих људи у не 
сасвим адекватним условима на једном месту, проблеми су 
неминовни. Посебно, када има и деце, старијих и болесних. 

Мислим да смо се заиста својски потрудили да до већих 
невоља не дође и да решимо све што је било у нашој моћи, а 
често и преко наших надлежности. Мислим да је општина 
Савски венац пружила успешну ‘’прву помоћ’’ и да су људи 

збринути бар преко зиме, а за даље ћемо видети.”
зорица штуловић, начелница одељења за друштвене 

делатности, информисање и месну самоуправу
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шеснаест представника 
српских компанија које 
са баве грађевинским 
пословима, продукцијом 

термоизолационих материјала, 
зеленом технологијом и осталим 
областима из ових домена посетили 
су крајем новембра италијанску регију 
венето у склопу пројекта енергис 
градске општине савски венац како би 
се боље упознали са применом зелене 
економије у овој земљи европске 

уније.

Циљ ове сјајно организоване студијске 
посете био је размена искустава и 
најбољих пракси из области енергетске 
ефикасности и “буђење” енергетског 
тржишта у Србији

Првог дана српски привредници су 
посетили рециклажне погоне општине 
Падова, као и парк за обновњиву 
енергију. уследила је посета компанији 

“tIFS”, инжењерској фирми која је лидер 
овог региона у дизајну постројења са 
високим нивоом специјализације и 
експертизе у областима дистрибуције 
електричне енергије, менаџмента, 
сигурности, компјутерских система, 
противпожарне заштите, осветљења... 
an engineering enterprise, leader in the 
designing field, operating exclusively in 
plants with a
Поменута компанија је европски лидер 
у механичком инжињерингу која нуди 

привредници у студијској посети регији венето у склопу пројекта енергис

искуства из
“зелене еконоМије”
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бројне услуге у вези са грађевинским 
објектима.
“tIFS” обавља своје послове 
у здравственим, пословним, 
резиденцијалним и индустријским 
секторима, али и у образовним 
институцијама. 
Српски 
привредници 
су имали 
прилику да 
се упознају са 
посвећеношћу 
ове компаније 
примени 
најновијег 
дизајна у 
свим својим 
пројектима, 
како би се, 
између осталог, 
умањила 
потрошња 
енергије.

уследила 
је посета 
компанији 
“Sinergie S.p.A” која се бави уштедом 
електричне енергије. 
Ова фирма основана је 2001. године са 
циљем формирања компаније која ће 
“промовисати, набављати и системе за 
одржавање, енергетске сервисе и одр
жавати технолошка постројења. 
Посетиоци из Србије су сазнали 
да она функционише унутар поља 
интегрисаних енергетских услуга, 
подједнако за приватне корисника, као 
и и за болнице или индустрију.
“Sinergie S.p.A” упошљава 179 
стручњака и има капацитет управљања 
системима 2.850 постројења, 54.000 
јавних светиљки и има годишњи обрт 
од 229 милиона евра.

Српски привредници су посетили и 
компанију “Schüco”, водећу фирму 
из области зелених технологија и 
продукције чисте енергије из соларних 
извора и прозора.Ова компанија је 
водећи добављач из области термалне 
изолације и нуди светску експертизу 
у вези са соларним решењима, 
изолацијом и изолационим прозорима, 
вратима за енергетску ефикасност у 
зградама.

“Schüco International KG” је светски 

лидер на пољу алуминијума, челика, 
PVC система... Са 12.000 запослених и 
12.000 партнерских компанија, “Schüco” 
нуди технолошки напредне системе за 
прозоре и фасаде, ефикасна решења 
за коришћење соларне енергије, 

као и помоћ 
планерима, 
инвеститорима 
и клијентима.
- Ову посету бих 
назвао једном 
јако успешном 
показном 
екскурзијом. 
научили смо на 
паметан начин 
како смањити 
трошкове 
електричне 
енергије. 
Примера ради, 
општина Падова 
зими докупљује 
200кW струје, 
али лети 
продаје три пута 

више. 
Испоставило се да ништа није 
компликовано, већ да је само 
потребна воља. Ова посета је била 
јако корисна, јер смо схватили 
колика је исплативост после пет до 
десет година уз употребу зелене 
технологије и паметну стратегију - 
каже Стефан Костић, директор “ Beo 
house llc”

након посета великим компанијама 
из регије Венето, српске привреднике 
угостили су људи из Бриселског 
департмана регије Венето и Eu-
rosportello del Veneto.Семинар 
је настављен са три кратке 
презентације које су се тицале Еу 
пројеката, енергетске ефикасности 
у зградама и последње у вези са 
Еу фондовима и иницијативама 
Европске инвестиционе банке у вези 
са енергетском ефикасношћу.

Свој удео у семинару узели су и 
представници Енергиса, пројекта ГО 
Савски венац, који су присутнима 
кроз презентацју указали на 
иницијативе општине да стимулише 
локалну производњу технологија 
и услуга у вези са енергетском 
ефикасношћу.



www.savskivenac.rs

28

Информатор о раду и животу градске општине Савски венац

председник градске општине 
савски венац томислав 
ђорђевић, са својим 

сарадницима, сходно датим 
обећањима везаним за акцију чији 
је главни носилац и иницијатор, 
одржао је крајем новембра састанак 
са становницима Малешког брда, 
наговештавајући им том приликом 
решавање њихових деценијама дугих 
животних питања. као и више пута 
до сада и овога пута разговарало се 
о нацрту плана детаљне регулације 
блока који гравитира аутокоманди 
(између булевара ослобођења, 
звечанске, планиране „трансверзале“, 
дела гучевске, облаковске и аутопута). 
који је у завршној фази, чија се 
тренутна (незванична верзија) налази 
и на општинском веб-сајту, а чији се 
завршетак и почетак јавног увида 
могу очекивати крајем јануара. 
уз јавни увид овог нацрта, који ће 
трајати месец дана, организоваће се 
и састанци и расправе, којима ће уз 
општинске стручњаке из ове области 
присуствовати и обрађивачи, којима 
ће грађани том приликом моћи да 

изнесу и своје примедбе и сугестије 
на предложени нацрт. о почетку 
јавног увида, као и састанцима с њим 
у вези, грађани ће благовремено бити 
обавештени преко средстава јавног 
информисања, општинског сајта, па 
чак и лично, како не би пропустили 
ову за њих итекако важну прилику. 
до тада, све информације, као и 
незваничну верзију нацрта могу наћи 
на општинском сајту www.savskivenac.
rs или директно код архитекте нине 
Митранић, задужене испред општине 
за информације о овим плановима, 
тел. 011/71 51 851, преко електронске 
адресе mitranicn@savskivenac.rs 
или у директном разговору у њеној 
канцеларији у улици кнеза Милоша 
број 47, понедељком, средом и петком 
од 10 до 14 часова. 
И док је „први“ план са својим 
нацртом већ у завршној фази, много 
је комплексинији и дуготрајнији пут 
до израде Плана детаљне регулације 
подручја општине које се, између 
ауто-пута и планиране саобраћајнице 
„Трансверзала“ граничи са БИП-ом 
и комплексом Железничке станице 

„Београд -  Центар“. управо та 
железничка станица, познатија 
као Прокоп, деценијама већ држи 
становнике овог насеља у пат-позицији, 
онемогућавајући их да решавају своје 
животне, комунално-стамбене и 
имовинско-правне проблеме.
   Како је летос, на општинску 
иницијативу, Градска скупштина 
коначно усвојила Одлуку о изради 
Плана детаљне регулације овог 
подручја и како је након тога израда 
овог плана поверена урбанистичком 
заводу Београда (са роком од 12 
месеци) то се за грађане и овог 
насеља ипак назире „светло на крају 
тунела“. након усвајања, поменути 
план ће представљати плански 
основ за издавање информација о 
локацији, локацијске дозволе и израду 
урбанистичко-техничких докумената. 
    Поменути састанак са 
заинтересованим грађанима, каквих 
ће до финализације пројекта бити још, 
био је само први у низу, на ком су они 
упознати са тренутном, ситуацијом, али 
и даљим корацима и консултацијама до 
коначног решења. 

планови за Малешко брдo

очекује се јавни увид
- уз разговоре

СуОЧаВаЊа
Иницирајући састанак председник општине Савски венац 
Томислав Ђорђевић се, преко својих сарадника, постарао да 
њему присуствују и: градски архитекта Дејан Васовић, техничка 
директорка урбанистичког завода Маја јоковић Поткоњак и 
директор ЦИП-а Милутин Игњатовић, како би на лицу места од 
самих грађана чули њихове муке са којима се, у немогућности 
да своје животно важне проблеме, реше, већ деценијама 
супчавају.
    - ја сам на овај састанак, рекао је с тим у вези Томислав 
Ђорђевић, звао најодговорније стручњаке који воде овај 
посао, управо у жељи да овде, на лицу места, чују све тешкоће 
грађана ових насеља, како би их знали и осетили онако из  
„прве руке“. јер, ма колико они били стручни и вољни да 
тај посао одраде на најоптималнији начин, ти проблеми им 

тамо, док седе у својим канцеларијама и раде на њиховом 
решавању, друкчије изгледају него кад их чују од оних којима 
од  њиховог решавања директно зависе нека од животно 
најважнијих питања. 
 а кад је израда плана за насеље деценијама „оковано“ 
Прокопом у питању, и поред начелне сагласности Железница 
Србије да се крене у разграничење, њихов дефинитивни и 
прецизан предлог „граница“ између планираног железничког 
комплекса и „остатка“ овог блока за који треба урадити 
план, никако да „стигне“, па је у том смислу Саобраћајни 
институт ЦИП урадио и три верзије поменутог разграничења. 
у наредном периоду, до истека рока од 12 месеци који је дат 
за израду Плана детаљне регулације овог блока, прво треба 
усагласити те „границе“ како би се благовремено, до лета ове 
године, урадио и тај дугоочекивани плански документ.

Док се за План насеља које гравитира ауткоманди крајем јануара очекује јавни увид и дискусија 
о његовом нацрту, дотле је План насеља око Прокопа, пре свега,  условљен разграничењем 
железничког чвора од његове околине.  
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списак апотека 
на општини савски венаЦ

назив апотеке адреса телефон

балкан балканска 30 011/306-5899

дедиње булевар кнеза александра 
карађорђевића 29

011/306-6606

сењак булевар војводе Мишића 33 011/306-6557, 306-6553

8. март горњачка 20 011/306-6581, 306-6583

свети сава немањина 2 011/6643-170

Мостар ресавска 58 011/268-3552, 306-7560

клинички центар вишеградска 26 011/306-5417
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редак је пример да нека основна 
школа у београду прослави 75 
година непрекидног рада. на 

савском венцу постоји ипак једна 
таква школа. реч је о основној школи 
“војвода Мишић” на аутокоманди, у 
непосредној близини Малешког брда 
и насеља “љутице богдана” и “стеван 
филиповић”. 

“Војвода Мишић” је једна од шест 
основних школа на територији Градске 
општине Савски венац, и као и свака 
од њих, има своје специфичности и 
предности. у последњих годину дана, 
школом руководи нова директорка 
Драгана Спасојевић, уз свесрдну и 
активну подршку Савета родитеља 
школе предвођеног Маријаном 
Чех Величковски, и саме општине 
Савски венац и њених представника и 
функционера.

непосредно пред прославу пред Дана 
школе, од 8 до 14. децембра 2011. 
године, организовани су „Мишићеви 
дани“. ученици и родитељи учествовали 
су у ликовној и музичкој радионици, 
уживали у награђеним литерарним 
радовима, а једног дана ученици и 
наставници показали су родитељима 
шта то они раде на часовима из свих 
предмета. најзанимљивије је било 
гледати и филм о легендарном Војводи 
Живојину Мишићу заједно са старим 
борцима и родитељима. Био је то и 
дан када су бивши ученици улазећи у 
школу могли да на видео-биму виде 
своје слике из школских дана и имена 
генерације којој припадају, од 1937. 
године до данас. Дирљиво је било 
препознавање наставника, другова и 
подсећање на школске дане.

на Дан школе, 15. децембра 2011. 

године, у сали Војне гимназије 
одржана је свечана академија на којој 
је учествовала готово трећина ученика 
школе. Деци није било тешко да 
припремају програм и долазе на пробе 
и пре и након часова уз своје надахнуте, 
неуморне наставнике: љубомира 
Пјевовића, љиљу рафаиловић, јованку 
Бурмазевић, Весну радошевић и невену 
Војводић – николић.

атмосфера која је тих дана владала 
у школи била је диван пример 
посвећености ђака, наставника и 
родитеља заједничком циљу. Можда 
је најбоље осликавају речи једног од 
родитеља који је након академије, 
видно потресен и поносан, рекао: „Ова 
деца су верно пренела у живот један 
посебан део српске историје, а ја сам као 
родитељ поносан што моја деца иду у 
ову школу“.

Опредељени смо и посвећени сталном унапређењу услова 
учења и рада у школи “Војвода Мишић” и са великим 
задовољством дочекујемо и са школом славимо овај њен 
празник.

влада Милић
заменик председника општине савски венац

прослава једног ретког јубилеја 

75 година година школе “војвода Мишић”
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по угледу на дугогодишњу 
манифестацију улица (и трг) 
отвореног срца, која се сваког 

1. јануара организује у центру града, у 
светогорској улици и на тргу републике, 
овога пута општина савски венац 
организовала је, у склопу шире акције 
град отвореног срца и свој програм 
испред Музеја 25. мај.

лепо, топло и сунчано време, 
неубичајено за тај датум, помогло 
је да ова акција има и публику 
какву заслужује, а са своје стране 
организатори су се потрудили да овај 
својеврсни празнични хепенинг у свом 
садржају има „за сваког по нешто“.

Програм је почео рок-концертом и 
пригодном здравицом јулијане Терек и 
њених Вила и Вилењака, а званично га 
је, зажелевши свима Срећну нову годину 
и изражавајући своје задовољство 
лепим временом и још лепшим  

дешавањем, отворио председник 
општине Томислав ђорђевић.

након тога, свој наступ у амфитеатру 
имао је мађионичар Конели, да би се, 
у складу са карактером ове лепршаве 
манифестације, програм разгранао на 
све просторе овог лепо и у културне 
сврхе ретко коришћеног парка. на, за 
ту прилику специјално украшеној, бини 
у амфитеатру су се потом смењивали 
неки од најбољих бендова и појединаца 
из Мале школе рокенрола и са недавно 
завршеног СВурФ-а (лавиринт сећања, 
Сара и ахмед јусуфспахић,  Sun Issue, Gет 
а Rоом, Blood Brothers, Врелина, Random 
Selection, непатик,  Хипноза, tNt, YAOO,  
Тања Кнежевић, Keep the Faith, Endles-
fall... )    

Истовремено, на платоу изнад 
амфитеатра одиграна је дечја 
новогодишња позоришна представа 
„Кравица“, позоришне трупе „Simple 

truth theatar“,  мађионичар Конели 
приказивао је своје трикове, као и 
жонглери, кловнови и костимирани 
дечји јунаци који су анимирали млађу 
публику. Све време са публиком се 
дружити и јулијана Терек, са својом 
Дневном собом вила и вилењака, био 
је ту и Деда Мраз и други костимирани 
ликови дечје маште.
И док су заинтересовани могли 
бесплатно да се провозају правом 
правцатом кочијом, на пригодним 
штандовима бесплатно се делио чај, 
кувано вино и врућа ракија, продавала 
шећерна вуна. кловновски носићи 
(у добротворне сврхе), те ручни и 
уметнички радови деце из Шекспирове, 
ученика Школе за дизајн и других 
уметничких и мајсторских радионица.
И тако скоро цео дан, све до 15 часова, 
када је сунце полако почело да залази, 
а последњи посетиоци пуни утисака, 
кренули својим домовима на празнични 
ручак.

град отвореног срЦа испред Музеја 25. Мај
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Кроз школу пливања до сада је прошло око 1000 основаца 
Савског венца. Позивамо заинтересоване родитеље и ђаке 
трећаке и четвртаке који до сада нису учествовали, да се 
укључе у другом полугодишту.

горан богуновић
члан општинског већа

спорт

две године бесплатне 
школе пливања за основЦе

једна од најмасовнијих и 
најкориснијих општинских 
акција у сфери спорта и 

физичке културе са успехом се 
одвија већ скоро две године. 
бесплатна школа пливања за 
ученике свих шест савсковеначких 
основних школа покренута је 
почетком 2010. године, са циљем 
да поспеши општи психо-физички 
развој деце.

Пројекат је успешно спроведен 
и током првог полугодишта 
школске 2011/12. године, 
обухвативши ђаке трећих и 
четвртих разреда. у септембру 
јој се тако прикључила нова 
генерација ђака, рођених 2002. 
године. Као и до сада, ова 
својеврсна рекреативна школа 
пливања спроводи се на малом 
базену на Бањици, једном 
недељно за сваку групу (понедељком, уторком и средом), 
а малишане пливању уче и о њима брину инструктори 
пливања из Ватерполо клуба Партизан. 
Кроз програм, који се у потпуности финансира из 
општинског буџета, до сада је  прошло око хиљаду 
основаца са Савског венца. С обзиром на важност коју 
општина придаје безбедности деце, организован је и 
њихов превоз у пратњи наставника, од школе до базена и 
назад.
- Приликом покретања бесплатне школе пливања основни 
циљ нам је био њен спортско-рекреативни и здравствени 
карактер. Посебно смо имали у виду социјалне прилике у 

којима родитељи често нису у могућности да деци приуште 
ту врсту садржаја. у међувремену је програм деци постао 
и забаван и пријатан. не би требало сметнути са ума ни 
педагошки аспект пројекта, јер деца тренирају и у прилици 
су да се сретну са својим спортским идолима, ватерполо 
репрезентативцима и европским шампионима, каже о 
овом пројекту Горан Богуновић, члан Општинског већа и 
један од покретача акције.
Како би сада већ традиционална школа пливања дала 
максималне резултате, овим путем позивамо све 
заинтересоване родитеље и децу која до сада нису била 
у овом програму, да се укључе у другом полугодишту, 
пријављивањем код својих разредних учитеља.
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обавештавају се грађани општине савски венац
да ће одељење за грађевинске и комуналне послове 

почети са издавањем уверења о површинама станова 
за станове која је општина давала у откуп, као и за 

станове који су откупљени од органа државне управе 
и других локалних самоуправа.

за информације о целокупном поступку и детаљима 
контактирати одељење за грађевинске и комуналне 

послове општине савски венац 
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најлепше лиЦе  савског венЦа 

савсковеначки урбан фест – свурф 2011

већ пети по реду овогодишњи 
„савсковеначки урбан фест“ 
свурф 2011 окупио је више од 

700 младих учесника: 60 рок-група, 31 
позоришну представу и 150-ак ликовних 
стваралаца. уз све веће учешће младих 
са других београдских општина, као 
и ученика свих основних и средњих 
школа са наше општине, побољшан 
је и укупан квалитет наступа, али и у 
појединачним дометима, међу којима 
је било и таквих који би с пуним правом 
могло да са поносом репрезентују 
нашу омладинску културу чак и на 
престижним светским смотрама 
сличног типа.

Како оваква културна смотра посредно 
делује на младе, најбоље сведочи 
податак да на пет фестивалских 
дешавања није било ни једног јединог 
инцидента, него је, напротив, владала 
дивна атмосфера. Њу су, без да им је ико 
то сугерисао, осетивши СВурФ као нешто 
лепо и своје, креирали сами учесници и 
њихова публика, где се са уважавањем 
труда сваког појединца, а осећајући да 
су сви заједно део једне велике културне 
мисије, поздрављала свачија искра 
талента. Таква атмосфера на СВурФ-у се 
већ подразумева и готово да је важнија 
од уметничких домета фестивала.
Позоришна смотра

Овогодишњи СВурФ започео је 26. 
новембра позоришном смотром 
средњошколских и студентских 
представа, као и дечјих драмских група 
и школ(иц)а глуме. Током два дана у 
Театру 78, који је редован домаћин 
позоришног  фестивала, видели смо 31 
представу: Војну гимназију, Драмски 
студио „Огледала“ са „Чаробњаком из 
Оза“,  Малу школу глуме „МаШКГа“ 
и Плесну трупу „ред стар“... Врхунац 
првог дана, ипак, биле су представе 
студената, доскорашњих ученика  
„Четврте гимназије“ и средње 
уметничке школе арТИМЕДИа са 
Сењака, који су, уз већ поменуте, 
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освојили и највише групних 
и појеиначних награда. 
Публику и жири потпуно 
су одушевили ученици ОШ 
„Војвода радомир Путник“ 
који су, уз помоћ својих 
наставница, припремили 
две представе рађене по 
тинејџерским књигама „ангус 
Танга и љубљење са ватањем“ 
и „Шест и по најгорих мувања 
од постанка света“. Ове две 
сјајно одабране, осмишљене 
и драматизоване представе, 
које апсолутно могу ићи као 
први и други чин истог комада, 
како их је жири и третирао, 
полетном и надахнутом игром 
свих актера представљале 
су један од највећих домета 
овогодишњег СВурФ-а. 
Ту је била и задивљујуће 
зрела представа ученика 
ОШ „Исидора Секулић“ под 
називом „Извуци поуку“, у  
којој, да све буде још лепше и 
вредније, комплетно ауторство 
(текст, режија, сценографија, 
костими, избор музике...) 
потписују сами њени актери.
уз читав низ појединачних 

сјаних домета готово у свакој од 
представа, међу основцима су посебно 
запажени били: најмлађи глумци из 
најсимпатичније представе „Комад 
срца“ – ОШ „Петар Петровић Његош“, 
кореодрама ОШ „В.р.Путник“ „Work in 
progress“ рађена уз помоћ ПОД театра, 
којој је припала награда симболично 
названа „Мали БИТЕФ“, духовите 
представе: „Date My Mom“ из ОШ 
„Стефан немања“ и „Пепељуга“ из ОШ 
„Војвода Мишић“, као и инклуизивна 
представа „Три прасета“ школе „Стефан 
Дечански“ којој је припала посебна 
награда и диплома за рад са децом 
оштећеног слуха.

лИКОВна ИЗлОЖБа
Као и прошле, ликовна изложба 
СВурФ-а и ове године је 30. новембра 
отворена у свечаној општинској сали, 
како би је видело што више публике. 
највише награда отишло је у руке 
ученика Школе за дизајн, али и ОШ 
„Стефан немања“, која је већ по 
традицији најуспешнија на ликовној 
смотри, као и из Школе за оштећене 
слухом „Стефан Дечански“. Ове 

године, међутим, међу награђенима 
су се својим зрелим и квалитетним 
радовима истакли и ученици Војне 
гимназије, Бродарске и угоститељско-
туристичке школе, као и полазници 
ликовне  радионице „Креативне 
разгледнице Савског венца“. 

рОК-КОнЦЕрТ у СКЦ-у
Прави рокенрол празник десио се 
8. децембра у великој сали СКЦ-а 
испуњеној члановима 60 бендова, 
њихових школских другова, родитеља 
и пријатеља, али и бројних старијих и 

афирмисаних рокера који су желели 
да присутвују овој рок-светковини. 
Вече су отворили ученици Мале 
школе рокенрола бриљантним 
извођењем „Боемске рапсодије“ 
групе „Квин“. неподељене симпатије 
и публике и жирија освојили су и 
чланови рок-хор-оркестра „Џамбо 
Ђембе“ из ОШ „ћирило и Методије“, 
као специјални гости са Звездаре, 
фантастични дует у ком певају сестра 
и брат, Сара и ахмед јусуфспахић 
из ОШ „Петар Петровић Његош“, 
дивна кантауторка Тања Кнежевић из 
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Филолошке гимназије пред којом је 
велика каријера, сјајна женска група 
„By the Way“ профилисана у Малој 
школи рокенрола, „лавиринт сећања“ 
из Школе за дизајн, „Хипноза“ и 
„Shade Invade“ из Гимназије „Свети 
Сава“, „Rocksquared“ из ОШ „Стефан 
немања“, гости са Врачара, Група 
„Фронт“из ОШ „Синиша николајевић“, 
„распад система“ из Војне и „Четврта 
група“ из истоимене гимназије, 
„непатик“ и MSN, из разних школа, 
сјајне вокалне солисткиње: андријана 
јаковљевић, ана Марић, нађа Бањац, 
Милица Маринковић, Дана Гашић, 
јана николић, анастасија Кнежевић, 
Теодора Греговић, нина раца и друге. 
Из Мале школе рокенрола коју је 
општина Савски венац основала 
у ДКЦ „Мајдан“, на СВурФ-у је 
наступило 20-ак бендова попут 
Импулс, Елтонке и Џон, Битанге и 
принцеза, Keep the Faith, Endlessfall, 
Vintage Kisses, tNt, Random Selection, 
Sun Issue и други.   

ЗаВрШнО ВЕЧЕ
Завршно вече је 22. децембра 
одржано у сали академије 28 

(„Ђуро Салај“) која је са својих 400 
места била премала да прими све 
који су желели да виде неке од 
најбољих који су учествовали у овом 
ревијалном програму. И мада на 
њему нису наступили сви који су 
то својим квалитетом заслужили, 
јер би програм морао трајати десет 
сати, они који су наступили публика 
је поздрављала аплаузима и сама 
учествујући у програму. у прелепу 
атмосферу која је те вечери владала 
старим здањем „Ђуре Салаја“ сјајно 
су се уклопиле и дивне водитељке, 
и саме вишеструко награђиване 
„звезде СВурФ-а“: Маша Ђорђевић 
из школе арТИМЕДИја, нина раца из 
„радојке лакић“ и Сара јусуфспахић 
из „Његоша“ које су, наступајући и 
саме са својим награђеним песмама 
и представама, једноставно зрачиле 
са сцене и целом програму подариле 
део свог несумњивог талента.

ЧланОВИ ЖИрИја
Трудећи се да настави лепу традицију 
по којој чланови сва три стручна 
жирија програме прате без хонорара, 
мотивисани посвећеношћу фестивалу, 

најбројнији жири био је позоришни: 
глумице јована Петровић и Марија 
Круљ, глумац Милош Ђуричић, студент 
режије (а бивши свурфовац) рашко 
Миљковић, те јелица Илић и Душко 
антонић, као представници општине и 
организатори фестивала. у музичком 
жирију већ пету годину за редом били 
су: александар Петровић – аца Селтик, 
фронтмен „Ортодокс Келтса“, те рок-
новинари Бранимир – Бане локнер, 
Бранко рогошић и Душко антонић. 
најзад, у ликовном жирију биле су 
академске сликарке: Зорка антонић, 
ана Ђаповић и Тамара Хоџић, која је 
још као студенткиња на првом СВурФ-у 
освојила прву – откупну награду, дипл. 
инг. ана Ђуричић, која у општини 
Савски венац ради у инспекцији, а 
као сликар-аматер имала је у истој 
сали изложбу која је претходила овој 
свурфовској и Иван Георгиев, графички 
дизајнер који све ове године ради 
визулени идентитет СВурФ-а.

наГраДЕ
Вељко Марковић и немања Терић, 
гитариста и бубњар из Мале школе 
рокенрола, а за позоришни део 
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александар Баошић из уметничке 
школе арТИМЕДИа, Елена Пајковић 
и Исидора Динчић из ОШ „Војвода 
радомир Путник“, аницa николић, 
Теодора Станичак и Милица 
Милосављевић из ОШ „Исидора 
Секулић“, Дарко Миличић и јован 
Марић из позоришне групе „Екс 
Четврта“ и ана Кикановић из 
Драмског студија „Огледала“ 
Главне награде за ликовну изкложбу 
добили су: Марија николић, Миња 
Чворић, јована Гавриловић и јован 
ракић из Школе за дизајн, анђа 
Бајчетић из Школе „Стефан Дечански“, 
андријана и Милица луковић из 
угоститељско-туристичке школе, Милан 
Поповић, небојша Букара, никола 
Грујовић и Душан Миљковић из Војне 
гимназије (за групни рад), Петар 
Петровић из Бродарске школе и други. 
Пошто се ради о јубиларном, петом 
СВурФ-у, посебне дипломе „Звезда 
сталног сјаја“ и награде освојили су 
његови стални учесници, који су увек 
међу најбољима: Маша Ђорђевић, 
Плесна трупа Red Star“, Милош 
лазаревић, андријана јаковљевић, 
Емилија Спаић, Милица Маринковић, 
јана николић и Дана Гашић.
Посебне награде и дипломе 
„Вишеструки таленат“ освојили су: 
нина раца, Ђорђе Огризовић и нађа 
Бањац. Марија и Тамара Благојевић и 
Душица Пауковић су добиле једну од 
првих награда на ликовној изложби, а 
глумиле су и у награђеној представи и 
певале у награђеној рок-групи из своје 
школе „Стефан немања“. 

ДИПлОМЕ За ГЕнЕралнИ ПлаСМан
Специјалне Велике дипломе за успешан 
наступ у све три уметничке области 
освојиле су Основна школа „Стефан 
немања“ и Војна гимназија.
Специјалне дипломе за најбољи наступ 
на позоришној смотри освојиле су: ОШ 
„Војвода радомир Путник“ и средња 
уметника школа арТИМЕДИа.
Специјалне дипломе за наструп на 
рок-вечери освојили су: Мала школа 
рокенрола,  Школа за дизајн, Гимназија 
„Свети Сава“, ОШ „Војвода радомир 
Путник“ и ОШ „Стефан немања“. 
најзад, Специјалне дипломе за најбоље 
селекције ликовних радова освојиле 
су: ОШ „Стефан немања“, Школа за 
оштећене слухом „Стефан Дечански“ и 
Школа за дизајн.
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важни
бројеви
телефона
челниЦи општине
томислав ђорђевић, председник општине 36-15-388, 36-15-
382
влада Милић, заменик председника општине 36-15-381
чланови општинског већа:
наташа Миловановић, 20-61-775, 20-61-904
немања перишић-петовар, 20-61-778, 20-61-904
Мијодраг јањић,20-61-800
горан богуновић 20-61-800
 љубица поповић, 20-61-905
бранимир гајић, 20-61-773
Милош ковачевић 36-15-382
бранислав белић, председник со 36-15-382
александар павловић, зам. председника со 36-15-800
душан динчић, начелник општинске управе 20-61-769, 20-61-
768
дуња станојевић, зам. начелника оу 20-61-843
немања петровић, помоћник председника општине 20-61-773
христијана поповић, помоћница председника општине 20-61-
906, 
душан јевтић, помоћник председника општине 36-15-800
ненад прелић и Миленка Микић,
секретар и заменик секретара со 36-15-381

одељење за општу управу
начелник одељења 20-61-713, 36-14-073, 20-61-712
шеф одсека за лична стања грађана 20-61-722

Матична служба и одсек за лична стања грађана
упис новорођене деце у матичну књигу рођених
упис деце рођене у гак, вишеградска 20-61-869, 20-61-729
упис деце рођене у гак "народни фронт" 20-61-723, 20-61-724
заказивање венчања и упис у матичну
књигу венчаних, констатације бракова,
развода и смртовница 20-61-730, 20-61-724
упис у матичну књигу умрлих 20-61-731
исправке у матичним књигама 20-61-726, 20-61-727
писарница (улазни хол) 20-61-853, 20-61-862

општинско јавно правобранилаштво
јавни правобранилац 26-42-081, 20-61-352
заменици 20-61-891, 20-61-892, 20-61-893, 20-61-894

одељење за иМовинско-правне и стаМбене послове
начелник одељења 20-61-829
откуп станова и стамбена област 20-61-830, 20-61-831
послови везани за експропријацију 20-61-834
непокретности у друштвеној својини и укњижба 20-61-833

одељење за грађевинске и коМуналне послове
начелник одељења 20-61-792, 20-61-794
заменик начелника и референт 20-61-796, 20-61-797

грађевински послови 20-61-799
комунални послови 20-61-810, 20-61-811

одељење за финансије
начелник одељења 20-61-816
шеф одсека за финансије 20-61-743

одељење за инвестиЦије и јавне набавке
начелник одељења 20-61-741
стручни сарадник 20-61-740

одељење за друштвене делатности  и Месну 
саМоуправу
начелник одељења 20-61-863, 20-61-776
шеф одсека за информисање 26-43-490
послови из области друштвених делатности 20-61-838
послови борачко-инвалидске заштите 20-61-824, 20-61-825
повереник за послове са избеглицама 20-61-839

Месне заједниЦе општине савски венаЦ
Мз "зелени венац", поп лукина 17 26-32-356
Мз "гаврило принцип", гаврила принципа 44а 36-14-683
Мз "слободан пенезић-крцун", др а. костића 15 26-43-172
Мз "западни врачар", светозара Марковића 79 26-82-526
Мз "стеван филиповић", с. филиповића 28а 26-52-082
Мз "војвода Мишић", динарска 14 26-48-948
Мз "топчидерско брдо-сењак", васе пелагића 54 36-93-085
Мз "4. јули", Миленка веснића 3 26-60-843
Мз "дедиње", бул. кнеза алек. карађорђевића 26-68-252

одељење за инспекЦијске послове и извршење
начелник одељења 20-61-780, 20-61-781
заменик начелника 20-61-780
грађевинска инспекција 20-61-784, 20-61-785
грађевинска инспекција (шеф) 20-61-778, 20-61-779
комунална инспекција 20-61-786, 20-61-789, 20-61-790
републичка санитарна инспекција 20-61-750, 20-61-751

служба за стручне и адМинистративне послове
пријем писаних представки и предлога грађана
организовање пријема странака код функционера со и ов
кнеза Милоша 99 36-15-382, 36-15-388, 36-15-390
кнеза Милоша 69 26-45-488, 20-61-800, 20-61-769, 20-61-904
општински кол Центар 36-02-380
е-маил (за достав. питања) pitanja@savskivenac.org.rs

служба за ит и техничку подршку
шеф службе 20-61-880
шеф одсека 20-61-842

јп пословни простор савски венаЦ
кнеза Милоша 99 361-53-80, 361-53-95



грађанин
комунални
инспектор
грађанин
комунални
инспектор

ПОШТОВанИ ГраЂанИ СаВСКОГ ВЕнЦа,
наСТаВљаМО аКЦИју

пружамо вам прилику да на активан начин 
учествујете у сређивању наше општине, а самим 
тим и нашег града.

позовите број тел. 011-360-2-850 нашег кол 
Центра
(од 9 до 20h) и дежурној секретарици пренесите 
проблем који сте уочили на нашој општини. 
у најкраћем року бићете обавештени шта је 
инспекција предузела по том предмету.

ваша помоћ ће учинити да општина савски 
венац постане још квалитетније место за живот. 

сМс 
6633 за све мреже
SV_(опис problema)

ММс
065-360-23-80

електронском поштом:
Inspekcija48@savskivenac.rs 

телефон 011-360-2-850 од 9 до 20h

www.savskivenac.rs

градска општина

савски венаЦ



У току је пријављивање 

за 2012. годину


